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   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 

ΤΕΚΝΟ 

Επώνυμο:  ___________________________ , 

 Όνομα: _________________________ 

Ημερομηνία γέννησης:   ____ . ____ . _________ 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ  

 

Έχω ενηµερωθεί για τον έλεγχο νεογνών για συγγενείς διαταραχές ορµονών, µεταβολισµού και 
ακοής. Έλαβα και διάβασα το ενηµερωτικό φυλλάδιο γονέων. Ενηµερώθηκα για τις δυνατότητες και τα όρια 
αυτής της εξέτασης, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι τυχόν µη φυσιολογικά αποτελέσµατα του ελέγχου νεογνών 
δεν αποτελούν διάγνωση και ότι σε αυτήν την περίπτωση πραγµατοποιούνται επιπλέον εξετάσεις 
διερεύνησης. Το εργαστήριο µπορεί να επικοινωνήσει µαζί µου σε περίπτωση µη φυσιολογικών ευρηµάτων. 
Είχα την ευκαιρία να υποβάλλω ερωτήσεις ή να χρησιµοποιήσω την τηλεφωνική υπηρεσία ενηµέρωσης 
που προσφέρεται σχετικά µε όλες τις εξετάσεις ελέγχου που περιγράφονται και συνιστώνται, καθώς και για 
τις διαδικασίες. Μου δόθηκε αρκετός χρόνος για ερωτήσεις και συλλογισµό. Γνωρίζω ότι τα δεδοµένα που 
λαµβάνονται από εµένα και το παιδί µου (για λεπτοµέρειες βλ. το οπισθόφυλλο) από το Κέντρο Ελέγχου µε 
σκοπό την ταχεία επεξεργασία και ενηµέρωση σε περίπτωση µη φυσιολογικών ευρηµάτων θα αποθηκευτούν 
ηλεκτρονικά και θα υποβληθούν σε επεξεργασία.  

 

∆ηλώνω µε το παρόν  (επιλέξτε µόνο µία απάντηση) 

_______________________________________________________________________  

ότι το Εργαστήριο Ελέγχου Νεογνών (∆ιευθυντής Dr. med. Oliver Blankenstein) 

έχει τη συγκατάθεσή µου ως υπεύθυνος ιατρός για τη διεξαγωγή των συνιστώµενων 
εξετάσεων πρόωρης διάγνωσης. 

 

Απορρίπτω τη διεξαγωγή των ακόλουθων εξετάσεων στο παιδί µου 

το διευρυµένο έλεγχο νεογνών για συγγενείς διαταραχές ορµονών και µεταβολισµού 

τον έλεγχο ακοής νεογνών 

Έχω ενηµερωθεί για τις δυνατές συνέπειες και τους κινδύνους που µπορεί να συνεπάγεται η άρνησή 
µου για την υγεία του παιδιού µου. 

Φύλαξη υπολειπόµενων δειγµάτων αίµατος: 
Αποδέχοµαι τη φύλαξη του πλεονάζοντος υλικού δειγµάτων µε σκοπό τη µετέπειτα επαλήθευση των 
ευρηµάτων. Μετά από την πάροδο 12 µηνών τα δεδοµένα θα χωριστούν από το υπολειπόµενο αίµα και θα 
κωδικοποιηθούν (µε χρήση ψευδωνύµων). Μόνο κατόπιν αίτησης του δικαιούχου γονικής µέριµνας θα είναι 
δυνατή η συνένωση του δείγµατος αίµατος και των δεδοµένων µέσω του κωδικού (ψευδώνυµο). Η 
καταστροφή των υπολειπόµενων δειγµάτων αίµατος πραγµατοποιείται στο Βερολίνο τακτικά µετά από 18 έτη. 
Για να µπορεί να ελεγχθεί αργότερα η σωστή διεξαγωγή των εξετάσεων ελέγχου, σας συνιστούµε την 
παρατεταµένη διάρκεια φύλαξης.  

Απορρίπτω την παρατεταµένη διάρκεια φύλαξης των υπολειπόµενων δειγµάτων αίµατος. 

Συµφωνώ µε τη χρήση των ανωνυµοποιηµένων υπολειπόµενων δειγµάτων αίµατος για επιστηµονικούς 
σκοπούς (π.χ. περαιτέρω ανάπτυξη των µεθόδων ελέγχου, ποιοτικά µέτρα). 

 Απορρίπτω την επιστηµονική χρήση του ανώνυµου υπολειπόµενου δείγµατος αίµατος. 
 
Ηµεροµηνία 
 
__________________________________  _________________________________ 
Επώνυµο, όνοµα  Υπογραφή  Επώνυµο, όνοµα  Υπογραφή 
 

Ιατρός                                   ∆ικαιούχος γονικής µέριµνας 

MHTERA 

Επώνυµο: ____________________________ ,  
 
Όνοµα: __________________________ 
 
Ηµεροµηνία γέννησης:    ___ . ____ . _________ 

 
 (κατόπιν έγκρισης, παραμένει κενό μέχρι τον τοκετό) 



 

     Ανάθεση δειγµατοληψίας / Αντίγραφο ευρηµάτων: 
 

Κατόπιν συγκατάθεσης, η δειγµατοληψία ανατίθεται σε: 

 

 
 

Ένα αντίγραφο των ευρηµάτων θα αποσταλεί στο ανωτέρω αναφερόµενο 
πρόσωπο. 

 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
για να σας δείξουµε ποια ιατρικά και προσωπικά δεδοµένα συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά στα 
πλαίσια του ελέγχου νεογνών, θα βρείτε παρακάτω µια εικόνα της ενότητας δεδοµένων της κάρτας ελέγχου. 
Με τη βοήθεια του ID (αναγνωριστικού) ελέγχου και του γραµµικού κώδικα, τα ιατρικά δεδοµένα 
αποθηκεύονται χωριστά από τα προσωπικά δεδοµένα. Μια ετικέτα µε το ID ελέγχου για το παιδί σας θα 
κολληθεί στο κίτρινο βιβλιάριο εξετάσεων, το οποίο λαµβάνει κάθε νεογέννητο και αποτελεί το συνδετικό κρίκο 
µεταξύ παιδιού και ID ελέγχου. Η παροχή πληροφοριών µετά από την ανωνυµοποίηση µε χρήση ψευδωνύµου 
θα είναι δυνατή µόνο µε το ID ελέγχου που διαθέτει το παιδί ή/και οι γονείς. 
Όλα τα δεδοµένα φυλάσσονται σφραγισµένα. Παραµένουν αποθηκευµένα σε έναν υπολογιστή µε ασφάλεια 
πρόσβασης για την προβλεπόµενη χρονική περίοδο. Πρόσβαση έχουν µόνο οι συνεργάτες του εργαστηρίου 
ελέγχου.  
 
Σε περίπτωση ερωτήσεων για το είδος ή τη σηµασία των µεµονωµένων πεδίων, παρακαλούµε απευθυνθείτε 
στον αρµόδιο παιδίατρο ή τη µαία σας. 
 
 

 
 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

 
 
 


